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1. UVODNE NAPOMENE 
 
 
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), Urbanistički institut Hrvatske 
d.o.o. i Općina Brela, Jedinstveni upravni odjel, proveli su javnu raspravu o prijedlogu CILJANIH 
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRELA za područje hotela 
Berulia i izradili ovo Izvješće o javnoj raspravi. 
 
Prijedlog Plana za javnu raspravu izrađen je u skladu s Odlukom o izradi ciljanih Izmjena i dopuna 
PPUO Brela (Glasnik, službeno glasilo Općine Brela br. 03/16) te zahtjevima i planskim smjernicama 
koje su dostavila javnopravna tijela i to: 

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Split 
- MUP, PU Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova 
- M. kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu 
- M. zaštite okoliša i prirode, 

u dijelu u kojem su se odnosile na ciljeve izrade Plana.  
 
Javna rasprava o prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brela (dalje: 
Plan) održana je od 18.8.2016. do 26.8.2016. godine. 
 
Javni uvid u Plan mogao je biti izvršen svakog radnog dana osim subote u vrijeme trajanja javne 
rasprave od 9.00 do 14.00 h u Općinskoj vijećnici, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, te na web 
stranicama Općine Brela – www.opcina-brela.hr. 
 
Javno izlaganje je održano 22.8.2016. godine u 18.00 sati, u Općinskoj vijećnici, na adresi Trg žrtava 
Domovinskog rata 1. 
 
Zaključak načelnika Općine Brela o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu priložena je u 
poglavlju 4. 
 
Posebna obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika je priložena u poglavlju 4. 
Mišljenja javnopravnih tijela (preslike) dana su u poglavlju 4. 
 
Zapisnik s javnog izlaganja je priložen u poglavlju 4. 
 
Na prijedlog Plana nositelju izrade prijedlozi i primjedbe dostavljeni su na urudžbeni zapisnik. 
U Knjigu primjedbi nije bilo upisa primjedbi. 
 
Sve primjedbe su obrađene te je na njih dan odgovor i, prema potrebi, obrazloženje njihovog 
djelomičnog prihvaćanja i neprihvaćanja. Rok za dostavu prijedloga i primjedbi građana je bio 
26.8.2016., a javnopravnih tijela 8 dana po zaprimanju materijala za javnu raspravu. 
 
Pregled svih primjedbi s odgovorima na njih je iskazan u poglavlju 3. 
 
Ukupno su zaprimljene: 
- 4 (četiri) primjedbe građana i pravnih osoba od kojih dvije nisu predmet Plana, a jedna je zaprimljena 
izvan roka i nije predmet Plana; 
- 3 (tri) primjedbe javnopravnih tijela. Primjedbe se nisu u cijelosti odnosile na ciljeve izrade Plana.  
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2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM 
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

 
1.  MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 

Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 
2.    MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 

 Uprava za zaštitu prirode 
Zagreb, Radnička cesta 80. 

3.  MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE 
Konzervatorski odjel u Splitu 
Split, Porinova bb. 

4.  MINISTARSTVO KULTURE 
Zagreb, Runjaninova 2. 

5.  DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
Područni ured Split,  
Split, Moliških Hrvata 1. 

6.  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
PU Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,  
Split, Hrvatske bratske zajednice 9. 

7.  HRVATSKE VODE – VODNOGOSPODARSTVENI ODJEL SPLIT 
Split, Ulica grada Vukovara 35. 

8.  HEP –ODS, Elektrodalmacija Split 
Pogon Makarska 
Makarska, Kotiška bb. 

9.  VODOVOD d.o.o. 
Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1, 

10. MJESNI ODBOR BRELA 
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3. ODGOVORI NA PRIMJEDBE U JAVNOJ RASPRAVI 
 
 3a - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, 

prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana prihvaćeni 
 
Tablica 1. 
Red. 
br. 

Br./klasa 
Datum spisa Prezime i ime - Naziv javnopravnog tijela k.č. Područje 

naselja 
Rješenje 
zahtjeva  

1. 
 
URBROJ:021- 
01/16-01/910., 
26.8.2016. 

STUDIO ANTE MURALES, 
 Kninski trg 18, Zagreb 

944/1, 944/2 338 
KO Brela, 
553/30 KO Bast  

Brela + 

Zahtjev: 1.1-omogućiti izgradnju više građevina ugostiteljsko-turističke namjene na građevnoj čestici u zoni T12; 
  1.2.-za rekonstrukciju građevina u zoni T12 parkirališne potrebe računati primjenom propisa o 

kategorizaciji objekata iz skupine hoteli; 
  1.3.- za nedostatak PGM na građevnoj čestici izmijeniti čl. 59. Odredbi i do 50% mjesta omogućiti na 

udaljenosti do 500 m; 
Odgovor:  
Prihvaća se. 

 
3b - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni ili su 
djelomično prihvaćeni s razlozima neprihvaćanja 
 

Tablica 2. 
Red. 
br. 

Br./klasa 
Datum spisa Prezime i ime - Naziv javnopravnog tijela k.č. Područje 

naselja 
Rješenje 
zahtjeva  

2. 
 
URBROJ:021- 
01/16-01/899., 
24.8.2016. 

DIZAJN 27 doo, Slikara Gojaka 27, Makarska 
(za Zlatko Krajnc) 3381 KO Brela,  Brela - 

Zahtjev: zemljište uvrstiti u izgrađeni dio građevinskog područja. 
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Zatraženo nije obuhvaćeno ciljevima izrade Plana iz Odluke o izradi (Glasnik br. 03/16.). 

3. 
 
URBROJ: 021- 
01/16-01/918  
30.08.2016.. 

MARIO PLEIĆ, Getaldićeva 29, Split 
BRANIMIR KNEZ, Hercegovačka 60, Split 

1322/9, 1322/8 
KO Brela Brela - 

Zahtjev: kao suvlasnici k.č.1322/9 KO Brela traže suradnju Općine u sporu sa susjedom.. 
Odgovor:  
Ne prihvaća se.Primjedbu nije moguće razmatrati jer se ne odnosi na ciljeve izrade izmjene i dopune Plana.  

4. 
 
URBROJ:021- 
01/16-01/960., 
12.9.2016. 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I 
PRIRODE, Radnička cesta 80, Zagreb   Općina 

Brela - 
Zahtjev: - u članku 162. Odredbi za provedbu brisati zaštitu spomenika prirode - hrast u Brelima 
- U tekstu i grafički prikaz PPUO-a potrebno je unijeti podatke o područjima ekološke mreže za cijelo 

područje Općine 
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Zatraženo nije obuhvaćeno ciljevima izrade Plana iz Odluke o izradi (Glasnik br. 03/16.). 
U obuhvatu ciljane Izmjene i dopune PPUO-a ne nalazi se Hrast u Brelima, niti područje ekološke mreže. 
Najmanja udaljenost obuhvata Plana do područja ekološke mreže HR1000030 Biokovo i Rilić i HR5000030 
Biokovo iznosi više od 700 m, a lokacija u nevremenu srušenog hrasta udaljena je cca 680 m od obuhvata 
Plana. 
Navedeni će zahtjev moći biti obrađeni u prvim cjelovitim izmjenama i dopunama PPUO Brela.  

5. 
 
URBROJ:021- 
01/16-01/958., 
09.9.2016. 

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I 
SPAŠAVANJE,  
PU za zaštitu i spašavanje Split 

  Općina 
Brela - 

Zahtjev: - u elaborat Plana uključiti izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća na području općine Brela 
naslovljen „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Brela“. 
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Odgovor:  
Ne prihvaća se. Zatraženo nije obuhvaćeno ciljevima izrade Plana iz Odluke o izradi (Glasnik br. 03/16.). 
Navedeni će zahtjev moći biti obrađeni u prvim cjelovitim izmjenama i dopunama PPUO Brela, a nakon što 
općina utvrdi takav izvadak iz procjene ugroženosti..  

6. 
 
URBROJ:021- 
01/16-01/956., 
09.9.2016. 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
PU Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i 
inspekcijskih poslova, Split 

  Općina 
Brela - 

Zahtjev: - u tekstualnom dijelu elaborata Plana navesti posebne uvjete gradnje dostavljene temeljem čl. 90. 
Zakona o prostornom uređenju (s brojem posebnih uvjeta kao poveznicom)  
- u grafičkom dijelu elaborata prikazati vanjsku hidrantsku mrežu. 
Odgovor:  
Ne prihvaća se. Zatraženo nije obuhvaćeno ciljevima izrade Plana iz Odluke o izradi (Glasnik br. 03/16.). 
Navedeni zahtjev moći će biti obrađeni u prvim cjelovitim izmjenama i dopunama PPUO Brela, ali sukladno 
posebnim propisima iz područja prostornog planiranja i nivou detaljnosti koje plan omogućava.  
 

 3c - mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu uključeni u 
razmatrani prijedlog Plana iz razloga propisanih Zakonom (propušten rok za dostavu 
primjedbe) 

 
Tablica 3. 
Red. 
br. 

Br./klasa 
Datum spisa Prezime i ime - Naziv javnopravnog tijela k.č. Područje 

naselja 
Rješenje 
zahtjeva  

7. 
URBROJ: 021- 
01/16-01/919  
30.08.2016.. 

MARICA KATIČIĆ, Trg k. Tomislava 7, Omiš 380/1 KO Brela Brela * 
Zahtjev: izmijeniti odredbe za provedbu u dijelu koji određuje uvjete izgradnje u „Sraroj jezgri Brela“ 
.  
Odgovor: primjedbu nije moguće razmatrati jer je pristigla je izvan roka. 
Primjedba nije obuhvaćena ciljevima izrade izmjene i dopune Plana. 
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4. PRILOZI 
 
 
U nastavku su, u faksimilu, priloženi: 
1. Zaključak načelnika o utvrđivanju projedloga Plana za javnu raspravu 
2. Objava javne rasprave 

− dnevni tisak 
− mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
− mrežna stranica Općine Brela 

3. Posebna obavijest o javnoj raspravi 
4. Zapisnik o javnom izlaganju 
5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju 
6. Knjiga primjedbi 
7. Mišljenja javnopravnih tijela 
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1. Zaključak načelnika o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu raspravu 
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2. Objava javne rasprave 
- dnevni tisak  
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 Objava  javne rasprave 
mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  
[www.mgipu.hr  09.8. 2016.] 
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 Objava  javne rasprave 

mrežna stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  
[www.mgipu.hr  09.8 2016.] 
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 Objava javne rasprave 

 mrežna stranica Općine Brela:  
 [www.opcina-brela.hr  09.8.2016.]   
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Objava  javne rasprave 
 mrežna stranica Općine Brela:  

 [www.opcina-brela.hr  09.8.2016.]  
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3. Posebna obavijest o javnoj raspravi  
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4. Zapisnik o javnom izlaganju   
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5. Dokaz sudjelovanja u javnom izlaganju  

 



Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Brela - ciljane 
Izvješće o javnoj raspravi 

 
 

 18

 



Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Brela - ciljane 
Izvješće o javnoj raspravi 

 
 

 19

 
6. Knjiga primjedbi  

 
U Knjigu primjedbi nema upisanih primjedbi.  
(Dopis JUO Općine Brela, Klasa:021-01/16-01/972, Urbroj: 2147/03-02-16-01 od 14. rujna 2016.) 
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7.   Mišljenja javnopravnih tijela 
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7.   Mišljenja javnopravnih tijela  
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7. Mišljenja javnopravnih tijela 

 
  
 


